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മാപ്പിളപ്ാട്പിന്റെ 
കമ്പം ഒഴപിയാത്ത 

കലാകാരപിയാണു ഹരപിത 
കാഞ്ഞങ്ാട് ഇക്ാൽ 
ഹയർ ന്െക്കൻഡറപി 
സകകൂൾ വപിദ്ാർഥപിനപിയാ
യ ഹരപിത രഘുനാഥൻ മാ
പ്പിളപ്ാട്പിലുപം ഉറുദു പദ്പം 
ന്�ാല്ലലപിലുപം എ ഗ്രേഡു
മായാണ് തൃശകൂരപിൽ നപി
ന്ു മടങ്ുന്ത്. മകൂന്ാപം 
ക്ാസ മുതൽ മാപ്പിളപ്ാ
ട്ട് ഗവദപികളപിൽ െജീവമാ
ണ്. ഇത്തവണ രണ്പിന
ങ്ളപിലുപം ഒന്ാപം സഥാന
ക്കാരപിയായായപിരുന്ു ജപി
ല്ലയപിൽനപിന്ട് എത്തപിയത്. 
്പശസത കവപി മാളപിഗയ
ക്കൽ കുഞ്ഞഹമ്മദപിന്റെ 
ഉനനൻ പടപ്ാട്പിൽ നപി

ന്ുള്ള െഖപി ന്പി ശാ
ഫപിഹ് എന്ു തുടങ്ു
ന് മാപ്പിളപ്ാട്ാണ് 
ആലപപിച്ചത്. 11 വർഷ
മായപി അനീഷ് ന്വളു
ഗത്താളപിയുന്ട കീഴപിൽ 
ശാസ്തീയ െപംരേീതപം 
പഠപിക്കുന് ഹരപിതയു
ന്ട മാപ്പിളപ്ാട്ട് രേുരു 
മലപ്ുറപം മമ്ാട് െ്വഗദ
ശപി ഹ്ീബ് ആണ്. 
്ഹെ്വ�പി്തങ്ൾക്കു 
െപംരേീതപം നൽകപിയുപം 
ഹരപിത ്ശദ്ധ ഗനടപിയപി
രുന്ു. ആഗലാ�നയപി
ലപിരപിക്കുന് �പില െപി
നപിമകളുന്ട െപംരേീത 
െപംവപിധായപികയായുപം 
ഹരപിതയ്ക്കു നറുക്കു 
വീണപിട്ുണ്ട്.

1957 ൽ അന്ന്ത്ത ്പധാനമ്ത്പി ജവാ
ഹർലാൽ ന്നഹ് റുവപിന്റെ നക

യപിൽനപിന്ു െ്വർണ ന്മഡൽ വാങ്പിവന് �വപിട്ു
നാടകപം ആശാനായപിരുന്ു ഗരോതുരുത്തട് അമ്മ
ഗചേരപി കുടുപം്ത്തപിന്ല എ.ന്ക.നടരാജൻ. നട
രാജൻ മരപിച്ചപിട്ുപം മക്കളുപം ്ന്ുക്കളുന്മാന്ുപം 
�വപിട്ുനാടകന്മന് തൃശകൂർ ജപില്ലയപിന്ല ഗരോതു
രുത്തപിന്റെ െ്വത്പം കലന്യ നകവപിട്പില്ല. 

മക്കളുപം ന്കാച്ചുമക്കളുപം അവരുന്ട മക്കളുമാ
യപി ഇന്ട് 30 ഗപരുണ്ട് സകകൂൾ കഗലാത്സവത്തപി
ന്, അമ്മഗചേരപി കുടുപം്ത്തപിൽ നപിന്ട്. നഗടശ
നാശാന്റെ മക്കൾ അനപിരുദ്ധനുപം രാജുവുമാണ് 
ഇഗപ്ാൾ ആശാൻമാർ. ഇരുവരുന്ടയുപം മക്കളുപം 
നഗടശന്റെ ന്പൺമക്കളുന്ട മക്കളുപം ഗ�ർന്ാ
ണു 30 ഗപർ. ഇതപിൽ ഏഴു വയസ്ുള്ള അനാമപി
ക വന്രയുണ്ട്. നാലു വയസ്ു മുതൽ �വപിട്ുനാ
ടകപം പരപിശീലപിക്കുന്ുണ്ട് അനാമപിക. 

ഇത്തവണ എട്ു ടീമപിലായപി 80 ഗപരാണ് അമ്മ
ഗചേരപിക്കുടുപം്ക്കാരുന്ട ശപിഷ്രായപി മത്സര
ത്തപിന്നത്തപിയപിട്ുള്ളത്. കഴപിഞ്ഞ തവണ െപം
സഥാന തലത്തപിൽ ഒന്ുപം രണ്ുപം സഥാനങ്ൾ 
ഗനടപിയത് ഇവരുന്ട ശപിഷ്രായപിരുന്ു. നാടകപം 
പഠപിപ്പിക്കുന്തു മാ്തമല്ല, പപിൻപാട്ു �പിട്ന്പ്ടു
ത്തുന്തുപം �മയപം നൽകുന്തുപം വസ്തങ്ൾ 
തയാറാക്കുന്തുന്മാന്ക്ക ഇവർതന്. �വപിട്ു
നാടകപം മത്സര ഇനമാക്കപിയ 2012 മുതൽ ഇതുവ
ന്ര ഒരു കഗലാത്സവത്തപിലുപം ഗരോതുരുത്തപിൽനപി
ന്ട് അമ്മഗചേരപിക്കുടുപം്ാപംരേങ്ൾ എത്താതപി
രുന്പിട്പില്ല, െമ്മാനപം വാങ്ാന്ത ഗപായപിട്ുമപില്ല.

ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം 
്ംഘഗാനത്ിൽ 
എ ക്ഗഡ് കനടിയ 
തൃശകൂർ കെമ്പുക്ാവ് 
കൈാളിഫാമിെി 
്ിജിഎച്ച്എസഎ്ികെ 
പി.ജി. ്ശരീെകച്മിയപും 
്ംഘവപും.

ൈയർ 
ക്ക്ന്ഡറി 
വിഭാഗം 
ദഫമപുട്ില് എ 
ക്ഗഡ് കനടിയ 
തൃശകൂര് 
കെ്ന്ാപ്ിന്ി 
എച്ച്എസഎസ 
്ംഘം.

ഭാരവാഹിയുടെ ഭാരം: ്ംസ്ാന സ്കൂൾ ്കൊത്സവത്ിൽ ൈയർ ക്ക്ൻഡറി പകൂരക്ളി കവദിയിൽ കവാളന്ിയർ ഇല്ാത്തിനാൽ ്ർട്ൺ ഉയർത്പുന് ഭാരവാൈി. 
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മാപ്പിളപ്ാട്പിൽ ഹരപിത; കഥകളപിയപിൽ അമീഘ 

എച്ചട്എസ കഥകളപി ഗവദപിയപിൽ 
മപിന്പിത്തപിളങ്പി അമീഖ പർ

വീൺ. മകന്ള ഒരുക്കാൻ കകൂന്ടന്യ
ത്തപിയ ഉമ്മ െപംസകൃതത്തപിൽ ഗഡാ
ക്ടറേറ്റുള്ളയാൾ  ഇരപിങ്ാല
ക്കുട ഗഡാൺഗ്ാസഗകാ എച്ചട്എ
സഎെപിന്ല ഒൻപതാപംക്ാസ വപിദ്ാർ
ഥപിനപിയാണ് അമീഘ. അമീഘയുന്ട 
ഉമ്മ ഷപംല ഷഫീക്കട് കുന്പംകുളപം ഗമാ
ഡൽ ഗ്ായ്സ എച്ചട്എസഎെപിന്ല 
െപംസകൃതപം അധ്ാപപികയാണ്. വയ
നാട്പിൽ ്പിെപിനെുകാരനായ മുഹമ്മ

ദ് ഷഫീക്കാണ് അമീഘയുന്ട പപിതാവ്.
ഷപംലയുന്ട പപിതാവ് െപി.എപം.മുഹ

മ്മദ് ഗവ്ാമഗെനയപിൽ ഉഗദ്ാരേസഥ
നായപിരുന്ു. അഗദേഹത്തപിന്റെ താൽ
പര്്പകാരമാണ് ഷപംല െപംസകൃതപം 
പഠപിച്ചതുപം മകന്ള കഥകളപി പഠപിക്കാന
യച്ചതുപം. അചോപം ക്ാസ മുതൽ കലാ
നപിലയപം ഗരോപപിനാഥന്റെ ശപിഷ്യാ
ണ് ഷപംല. നാലു വർഷപം െപംസഥാന 
കഗലാത്സവത്തപിൽ കഥകളപി ഒന്ാപം 
സഥാനക്കാരനായപിരുന് എപം.ഹരപി
കൃഷ്ണന്റെ പപിതാവാണ് കലാനപില
യപം ഗരോപപിനാഥൻ. 

കഗാതപുരപുത്ച് അമ്മകചേരി ്പുടപുംബാംഗങ്ങൾ െവിട്പുനാട്ത്ികന് അണിയറയിൽ

ചവപിട്പിയാൽ പപിഴയ്ക്പില്ല, അമ്മഞ്ചേരപിക്ാർ 

ൈരിത

അമരീഘ

ഹൈസ്കൂൾ 
വിഭാഗം 
്്്ളിയില് 
എ ക്ഗഡ് കനടിയ 
തൃശകൂർ 
എച്ച്എഫ്ിജിഎ
ച്ച്എ്ികെ ്ി.ക്.
ആദിത്യ െ്ദ്ര.

ഹൈസ്കൂൾ 
വിഭാഗം ക്രളനട
നത്ിൽ എ ക്ഗഡ് 
കനടിയ ഇരിങ്ങാെ
ക്പുട ്ംഘകമശ്വര 
എസഎസഎസ 
എച്ച്എസഎ്ി
കെ അനപു നദ്രന 
എം. നായർ.

നാല് എ ഞ്്രേഡുമായപി 
സ്ാതപിസംരേീതം 
െ്വത്മായപി പാട്ുകന്ളഴുതപി 

ഈണമപിടുന്താണ് െ്വാതപി 
വപിജയന്റെ ്പധാന വപിഗനാദപം. ഭാവപിയപി
ന്ല െപംരേീത െപംവപിധായപിക ഇത്തവണ 
െപംസഥാന കഗലാത്സവത്തപിൽ ന്കാ
യ്ന്തടുത്തത് നാല് എ ഗ്രേഡാണ്. 

ശാസ്തീയ െപംരേീതപം, ലളപിതരോനപം, 
മാപ്പിളപ്ാട്ട്, ഗദശഭകതപിരോനപം എന്പി
വയപിലാണു െ്വാതപിയുന്ട എ ഗ്രേഡു
കൾ. ആലപ്ുഴ മാന്ാർ നായർ െമാ
ജപം എച്ചട്എസഎെപിന്ല പ്ലസ വൺ ന്കാ
ഗമഴ്സ വപിദ്ാർഥപിനപിയാണ്. നാലാപം തവണയാണ് െ്വാതപി െപം
സഥാന കഗലാത്സവത്തപിൽ പന്കെടുത്തട് െമ്മാനപം വാങ്ുന്ത്.

നാവപിൻതുമ്പിൽ ഭാഷ വഴങ്ുന് കാലത്തപിനു മുൻപു 
തന്ന് പാട്പിന്റെ ഗലാകന്ത്തത്തപിയതാണ് െ്വാതപി. അടകൂർ പപി
.െുദർശനന്റെ ശപിഷ്യായപി മകൂന്ര വയസ്ു മുതൽ െപംരേീതപം 
പഠപിക്കുന്ുണ്ട്. ന്�ങ്ന്കൂർ പുലപിയകൂർ ന്വങ്ാലപിൽ വപിജയന്റെ
യുപം െപിന്ുവപിന്റെയുപം മകളാണ്.

‘ന്താണ്പിമുതലുപം ദൃകൊ
ക്പിയുപം’ െപിനപിമ

യപിൽ നപിറഞ്ഞുനപിന് എഎസഐ 
ശപിവദാെൻ അഗത െപിവപിൽ ഗവഷ
ത്തപിൽ ഇന്ന്ല കഗലാൽെവ ഗവ
ദപിയപിന്ലത്തപി. മകൾ െപംയുകത ശപി
വദാെപിന്നാപ്പം മാർരേപം കളപി ഗവദപി
യപിന്ലത്തപിയതായപിരുന്ു കണ്കൂർ 
ന്െപഷൽ ്്ാചേട് എഎസഐ
യായ പപി.ശപിവദാസ. 

കണ്കൂർ ന്െറെട് ന്തഗരൊസ 
ആപംഗ്ാ ഇത്്ൻ സകകൂളപിൽ നപിന്ട് 
എല്ലാ വർഷവുപം മാർരേപം കളപി ടീമു

ന്ണ്കെപിലുപം ഒൻപതാപം ക്ാെുകാരപി
യായ െപംയുകത മത്സരപിക്കുന്ത് 
ഇത് ആദ്പം. കഴപിഞ്ഞ ദപിവെപം റപിലീ
ൊയ ‘ഈട’ ഉൾന്പ്ന്ട നകനപിറ
ന്യ െപിനപിമയുള്ളതപിനാൽ ലീവ് കപി
ട്ാൻ ശപിവദാെൻ അൽപപം കഷ്ട
ന്പ്ട്ു. 

എന്ാൽ, ശപിവദാെപിനുപം അമ്മ 
സമപിതയ്ക്കുന്മാപ്മുള്ള െപംയു
കതയുന്ട ആദ് െപംസഥാന 
കഗലാത്സവപം ന്വറുന്തയായപില്ല; 
മത്സരത്തപിൽ ന്െറെട് ന്തഗരൊസ 
സകകൂളപിന് എ ഗ്രേഡ്.

എഎസഐ ശിവദാ്പും ഭാര്യ സമിതയപും മ്ൾ ്ംയപുകതകയാകടാ
പ്ം ്ംസ്ാന സ്കൂളൾ ്കൊത്സവത്ികെ മാർഗം്ളി മത്സരത്ി
കനത്ിയകപ്ാൾ.

സപിവപിലായും കലാപരമായും 
ശപിവദാസൻ ഹാജർ! 

‘നാട്മപില്ലാത്ത നാടപിന്, നാന്ളയു
ന്ട നൻമയ്ക്കട്, നല്ല മലയാള

ത്തപിന്’– ആദർശ് പപി.െതീഷ് എന് 
പത്താപം ക്ാസ വപിദ്ാർഥപി തന്റെ കഥാ
െമാഹാരത്തപിന്റെ ആദ് ഗപജപിൽ ഇങ്
ന്ന എഴുതപിയപിരപിക്കുന്ു. െപംസഥാന 
സകകൂൾ കഗലാത്സവപം നഹസകകൂൾ 
കഥാര�ന മത്സരത്തപിൽ പന്കെടുത്ത 
ആദർശപിന്റെ ‘നപിറച്ചാർത്തണപിഞ്ഞ ജീ
വപിതങ്ൾ’ കഥാെമാഹാരപം ഈ മാെപം 
ഒടുവപിൽ പുറത്തുവരപികയാണ്. ന്്ന്ാമപിഗറെതാണ് അവതാ
രപിക. ആലപ്ുഴ �ുനക്കര രേവ. വപിഎച്ചട്എസഎെപിന്ല പത്താപം 
ക്ാസ വപിദ്ാർഥപി ആദർശ്, �ുനക്കര പത്ാലയയപിൽ െതീഷ് 
ടപി.പത്നാഭന്റെയുപം പപി.ആർ.ആശാലതയുന്ടയുപം മകനാണ്. 
ആദർശ െഗഹാദരപി.

ഈ തൂലപികകളപിൽനപിന്ന് 
ഇനപി സമാഹാരങ്ങൾ 

കറ�ാത്സവം കഴിഞ്റു കഥ, കവിത 
സമാഹാരങ്ങൾ ഇേക്റുന്ന 
രണ്റു കറുട്ികൾ

‘നപിന്റെ ഷർട്പിന്റെ കീശയപിൽ �ത്ത 
നീലപ്കൂമ്ാറ്റച്ചപിറകുകൾ തപിരു

കപിവച്ചട് എനപിക്കു തപിരപിച്ചുഗപാകണപം.’– 
ഗദവപിക ്ശീജപിത്തട് കുറപിച്ച ഈ വരപികളു
ന്ട നപിഴലപിൽ പതുങ്പിനപിന് കവപിത്വത്തപി
ന് എ ഗ്രേഡപിലകൂന്ട അപംരേീകാരപം. 

എച്ചട്എസഎസ വപിഭാരേപം കവപിതാര
�നയപിലാണ് കണ്കൂർ മാടായപി ജ പി്പിവപി
എച്ചട്എസഎെപിന്ല പ്ലസ ടു വപിദ്ാർഥപി
നപി ഗദവപിക എ ഗ്രേഡ് ഗനടപിയത്. ഈ 
മാെപം ഒടുവപിൽ ഗദവപികയുഗടതായപി പുറത്തപിറങ്ാനപിരപിക്കുന് 
‘മഴമരണങ്ൾ’ കവപിതാെമാഹാരത്തപിനുള്ള വരഗവൽപായപി 
മാറപി, ഈ എ ഗ്രേഡ്. കണ്കൂർ പഴയങ്ാടപി എരപിപുരപം അനമപി്ത
യപിൽ ് ശീജപിത്തപിന്റെയുപം ് ശീകലയുന്ടയുപം മകളാണ് ഗദവപിക. 

മകൂന്ാപം ക്ാസ മുതൽ എഴുത്തപിൽ താൽപര്പം കാണപിച്ചുതു
ടങ്പി. െപംസഥാന കഗലാത്സവത്തപിൽ പന്കെടുക്ക ുന്ത് ആദ്
മ ായാണ്. 

                  എഴുത്ത് : 
ഉണ്ണി കെ. വാരണിയർ, സന്ാഷ് ന�ാൺ തൂവൽ, 
ടണിഎസ് ദണിവ്യ , അരുൺ എഴുത്ച്ഛൻ , ടണി. അ�ീഷ് ,
നഹാസ് മുഹമ്മദ് , നവീൻ നമാഹൻ, വണി. മണിതതൻ, 
എസ്.പണി. ശരത് , ഷണിന്ാ ന�ാസഫ് , �സ്റ്ണിൻ മാത്യു, 
സുബണിൻ എം. നതാമസ് , പണിങ്ണി നബബണി , രാന�ഷ് നനായൽ,  
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പാൽ, �ണിബണിൻ കചന്ാല, രാഹുൽ പട്ടം


